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DISTRIBuIção	DE	ELEMEnToS	TRAço	E	AVALIAção	DE	RISCo	
DE	ToXICIDADE	DE	SEDIMEnToS	DA	LAGunA	DE	AVEIRo

(nW	PoRTuGAL)	

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo avaliar o estado de 
contaminação e risco de toxicidade de sedimentos por 
metais considerados tóxicos na Laguna de Aveiro (NW 
Portugal). Foram analisadas 116 amostras de sedimentos 
de fundo recolhidas ao longo dos seus canais. Os sedi-
mentos foram submetidos a análises granulométricas, 
geoquímicas e mineralógicas.

A distribuição da dimensão e da composição 
(mineralógica e geoquímica) dos sedimentos de fundo 
dos canais denota a importância da ação das correntes de 
maré nos processos de dinâmica sedimentar deste sistema. 
Nas zonas mais confinadas, onde a ação das correntes 
é fraca e permite a acumulação de sedimentos finos e 
matéria orgânica, verifica-se um enriquecimento em 
elementos traços considerados tóxicos: As, Cd, Co, Cr, 
Cu, Hg, Ni, Pb e Zn. O índice de enriquecimento (EF) e 
o índice de carga poluente (PLI) permitiram perceber que 
este sistema possui “hot-spots” de contaminação. Estes 
localizam-se na zona mais interna do Canal da Murtosa, 
no Porto de Salreu, no extremo Norte do Canal de 
Ovar (Marina de Ovar), nos canais da cidade de Aveiro, 
no Canal Espinheiro e nas áreas portuárias situadas 

próximo da embocadura da laguna. Este enriquecimento 
está associado à atividade antrópica em torno da Ria 
devendo-se essencialmente a despejos diretos nos seus 
canais e ao contributo dos rios e linhas de água que a ela 
afluem. A comparação dos nossos dados com as diretrizes 
estabelecidas para avaliar da qualidade do sedimento 
(SQGs – “Sediment Quality Guidelines”), desenvolvidas 
pela NOAA EUA, permitiu identificar locais em que as 
concentrações de metais podem exercer efeitos tóxicos 
nos organismos vivos bentônicos. É o caso, por exemplo, 
da zona interna do Canal da Murtosa, conhecido como 
Largo do Laranjo e nos esteiros adjacentes, em que os 
sedimentos se encontram contaminados por Zn, Pb, 
As, Hg, Cu, Ni e Cd. Os níveis de contaminantes 
podem causar efeitos tóxicos em organismos vivos 
com a possibilidade de ocorrência de bioacumulação e 
biomagnificação através das cadeias alimentares nas quais 
se integra o homem, podendo correr riscos de saúde 
pública sobretudo nas populações ribeirinhas, como têm 
sugerido estudos anteriores.

Palavras–chave:	 fatores de enriquecimento (EF), 
índice de carga poluente (PLI), diretrizes de avaliação da 
qualidade do sedimento (SQGs) 
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ABSTRACT

The objective of this work is to study heavy metal 
contamination in Ria de Aveiro, a lagoon system located 
in the NW coast of Portugal. We analyzed 116 samples 
of bottom sediments collected along the main channels 
of the Ria de Aveiro. The sediments were subjected to 
grain-size, geochemical and mineralogical analyses. 
Furthermore, some environmental parameters were 
measured in water and sediment at each site.

The elemental concentrations (analysed by ICP-
MS) were assessed by total digestion of the sediments 
(with four acids) and by sequential chemical extraction 
for the Hg. 

This research highlighted that hydrodynamism 
controls the grain size and the composition of 
sediments. As consequence, in areas where the currents 
activity is low, fine sediments enriched in organic matter 
and phyllosilicates are deposited and many chemical 
elements are retained. 

The enrichment factor (EF) of As, Cd, Co, Cr, 
Cu, Hg, Ni, Pb and Zn and the pollution load index 
(PLI) allowed the identification of “hot spots” of 
contamination in this system. These are located mainly 
in the inner zone of Murtosa Channel, the Port of 
Salreu, at the northern end of the Ovar Channel, the 
canals of Aveiro town, in Espinheiro Channel and also 
in harbor areas located near the mouth of the lagoon. 
This enrichment is associated to anthropogenic activity 
around the lagoon and is introduced essentially through 
the contribution of rivers and water courses. The 
comparison of our data with the established Sediment 
Quality Guidelines (SQGs), developed by the NOAA, 
U.S., for evaluating the quality of the sediment allowed 
the identification of locals where concentrations of 
metals may have toxic effects on benthic organisms. 
This is the case for example of the internal zone of the 
Murtosa Channel, namely Laranjo Bay and adjacent 
small channels, in which the levels of contaminants (Zn, 
Pb, As, Hg, Cu, Cd and Ni) can cause toxic effects on 
living organisms with the possibility of bioaccumulation 
and biomagnification through food chains including 
man, with risks of public health.

Key	 words: Enrichment factors (EF), Load 
Pollution Index (PLI), Sediment quality guideline 
(SQGs)

1.	Introdução

1.1	área	de	estudo
A Ria de Aveiro é uma laguna costeira (Fig. 1) 

situada no NW de Portugal, separada do mar por um 
cordão arenoso de largura variável (<2,8 Km), sendo a 
barra artificial do Porto de Aveiro, com 1,3 km de com-
primento, 350 m de largura e cerca de 30 m de profun-
didade, a única forma de comunicação com o oceano. 
A laguna estende-se por cerca de 45 km, desde Ovar até 
Mira (latitude média 38º 5’ N). A sua área total coberta 
durante a preia-mar varia entre 83 km2 em maré viva e 
66 km2 em maré morta, tendo uma profundidade média 
de cerca de um metro (DIAS et al., 1999). Nos canais 
de navegação a profundidade é mantida artificialmente, 
entre 4 e 7 metros, por meio das dragagens.

A laguna pode ser dividida em três zonas principais 
(Figura 1). A zona sul que inclui os Canais de Ílhavo 
e Mira, com 7 e 14 km de comprimento e com 200 e 
300 metros de largura máxima, respetivamente. A zona 
norte, com cerca de 29 km de comprimento, integra o 
Canal de S. Jacinto e o Canal de Ovar. No seu extremo 
norte, o Canal de Ovar é muito pouco profundo dando 
origem a uma rede complexa de pequenos canais e ilhas. 
A terceira zona, com uma geografia também muito 
complexa e uma intrincada rede de pequenos canais e 
ilhas formadas pela acumulação de sedimentos, integra 
o Canal da Murtosa, que termina em frente à foz do rio 
Antuã, e o Canal do Espinheiro, com cerca de 15 km de 
comprimento e que recebe águas do Rio Vouga.

A circulação no interior da laguna é dominada pelas 
marés (DIAS et al., 2000, VAZ e DIAS, 2008). Estas são 
predominantemente semidiurnas. A amplitude mínima 
de maré é cerca de 0,6 m, nas marés mortas, e máxima 
cerca de 3,3 m, nas marés vivas, sendo a média de 2,0 m 
(DIAS et al., 1999, 2000). De acordo com estes valores, 
a Ria de Aveiro é considerada uma laguna mesomaré.

A corrente de maré, que na costa ocidental de Por-
tugal se propaga de Sul para Norte, penetra no interior 
da Ria através da barra e difunde-se a baixa velocidade 
ao longo dos canais (DIAS et al., 2000, ARAÚJO et al., 
2008). Os atrasos de fase são maiores em maré baixa, po-
dendo atingir 5 horas, nos extremos dos canais de Mira e 
de S. Jacinto-Ovar (VICENTE, 1985). Nos canais mais 
estreitos e profundos na zona da embocadura registam-
se velocidades máximas que podem ultrapassar os 2 m/s 
(DIAS et al., 2000, VAZ e DIAS, 2008).
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Figura 1: Locais	 de	 amos-
tragem	(pontos	a	verde)	de	
sedimentos	 superficiais	 na	
Ria	 de	 Aveiro,	 sistema	 la-
gunar	situado	na	costa	nW	
de	 Portugal.	 Canais	 amos-
trados:	1	–	Canal	de	ovar,	
no	 extremo	 do	 qual	 se	 lo-
caliza	a	Marina	de	ovar,	2	
–	 Canal	 de	 S.	 Jacinto,	 em	
associação	com	o	Cais	de	S.	
Jacinto	 e	o	Portos	Comer-
cial	e	Industrial,	3	–	Canal	
da	Murtosa,	sob	a	influên-
cia	do	Complexo	químico	
de	Estarreja	e	das	descargas	
do	Rio	Antuã,	4	-	Canal	do	
Espinheiro	 sob	 a	 influên-
cia	 da	 fábrica	 de	 papel	 da	
Portucel	e	das	descargas	do	
Rio	 Vouga,	 5	 –	 Canal	 da	
Cidade	sob	a	influência	da	
atividade	do	Porto	de	Pes-
ca	 de	 Largo	 e	 de	 marinas	
de	 recreio,	 6	 –	 Locais	 na	
Cidade	 de	 Aveiro:	 Canais	
do	 Cojo,	 Principal	 e	 do	
Alboi	e	marinha	da	Tronca-
lhada,	 7	 –	 Canal	 de	 Mira,	
mas	 margens	 do	 qual	 se	
localizam	 várias	 povoações	
como	por	exemplo	a	Barra,	
Costa	 nova	 e	 a	 Vagueira	
onde	se	localiza	o	Porto	de	
Pesca	Costeira,	marinas	de	
pequenas	 embarcações	 de	
pesca	 e	 recreio	 e	 onde	 se	
realizam	 atividades	 náuti-
cas	 de	 lazer,	 8	 –	 Canal	 de	
ílhavo,	 nas	 margens	 do	
qual	se	localiza	a	fábrica	de	
porcelana	 da	 Vista	 Alegre	
e	na	sua	extremidade	sul	o	
Rio	Boco,	9	–	Embocadura	
artificial	 da	Ria	de	Aveiro,	
10	–	Largo	da	Coroa	sob	a	
influência	dos	Rios	Gonde,	
Fontela	 e	 várias	 ribeiras,	
como	por	exemplo	a	Ribei-
ra	do	Caster.
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A partir das variações de nível medidas por 
marégrafos, Vicente (1985) estimou que 20% do prisma 
de maré é desviado para a zona sul (Canais de Mira e 
Ílhavo), distribuindo-se o restante volume em partes 
iguais entre a zona norte (Canais S. Jacinto–Ovar) e 
a zona central-este (Canal da Murtosa). Cerca de 2/3 
do volume da água que vai para esta zona escoa-se pelo 
Canal do Espinheiro.

A laguna recebe a contribuição de água doce dos 
rios Vouga, Antuã, Gonde, Fontela e Boco, de diversos 
ribeiros, como por exemplo, o Caster, e cursos de água 
que desaguam na extremidade sul do Canal de Mira. Os 
rios Vouga e Antuã constituem as principais fontes de 
água doce, com volumes anuais médios de 50 m3/s e 5 
m3/s, respetivamente (MOREIRA et al., 1993). 

1.2	 Atividades	 antrópicas	 na	 região	 da	 Ria	 de	
Aveiro
A região em torno da Ria de Aveiro é densamente 

povoada, nela vivem cerca de 350 mil habitantes, em 
várias cidades e povoamentos menores, localizadas em 
torno das suas margens onde tem lugar intensa atividade 
antrópica. A laguna teve e continua a ter uma importante 
utilidade como via de comunicação (OLIVEIRA, 1988). 
O porto de Aveiro tem, na atualidade, uma forte expressão 
na economia da região, bem como na área lagunar onde 
estão implantados os diferentes setores portuários.

A salicultura foi um marco importante na 
economia da região (AMORIM, 2001). Esta atividade 
teve lugar desde tempos remotos, existindo já referências 
à exploração de sal durante o século X (BASTOS, 
2006). Além da produção de sal de excelente qualidade, 
as marinhas eram também importantes ao nível da 
biodiversidade pelas suas características intrínsecas. 
Atualmente, a laguna tem uma extensa área de marinhas 
abandonadas e afetadas por progressiva degradação. Esta 
deve-se à falta de manutenção dos muros de proteção 
das salinas e às fortes correntes de maré que os destroem. 
O aumento das correntes no interior da laguna tem 
sido uma consequência de dragagens frequentes levadas 
a efeito nos canais navegáveis, para evitar o efeito do 
assoreamento natural e permitir o acesso portuário aos 
navios. Com o aumento da profundidade da barra e da 
secção dos canais tem-se verificado um incremento na 
amplitude de maré, o que tem como consequência a 
inundação das salinas, de zonas de marismas e de algumas 
áreas com cotas abaixo do nível máximo da maré.

A atividade piscatória ocorre em toda a laguna, mas 
tem uma maior incidência junto à barra. A aquacultura 
é também atualmente uma atividade importante 
(piscicultura e moluscicultura). Muitas das salinas 
abandonadas foram posteriormente transformadas e 
usadas para a piscicultura (AMORIM, 2001). Apesar 
dos benefícios que este tipo de atividade fornece às 
populações é de salientar que contribui para a degradação 
das salinas da região e parece constituir uma ameaça 
séria para a conservação das aves limícolas migratórias. 
A moluscicultura tem vindo a desenvolver-se nos Canais 
de Mira e Ovar e é dirigida, principalmente, à cultura 
de ostras e de mexilhão. O impacto destas atividades em 
termos de introdução de nutrientes e da sua contribuição 
para a eutrofização da laguna não estão contabilizados.

No passado a extração do moliço, constituído por 
plantas típicas de zonas de sapais tais como Juncos ma-
ritimus, Spartina maritima, Paspalum vaginatum e Bol-
boschoenus maritimus e utilizado na agricultura com o 
objetivo de fertilizar os terrenos, era uma atividade im-
portante na laguna. Foi no século XIX que esta ativi-
dade teve maior importância, pois constituía um adubo 
natural utilizado nos campos agrícolas (SOUSA, 1936). 
A extração do moliço foi decaindo progressivamente no 
decurso do século XX, devido principalmente ao apare-
cimento de adubos químicos e à diminuição da área de 
distribuição do moliço. Em consequência, este sistema 
foi evoluindo num sentido de uma cada vez maior eu-
trofização, com efeitos nefastos para muitas espécies que 
dele dependem e para o próprio Homem.

Á semelhança de outros sistemas costeiros 
(RUBIO et al., 2000, 2011; DELGADO et al., 2010), 
a atividade antrópica na Ria de Aveiro contribuiu 
também para a redução da sua qualidade ambiental. 
As fontes antropogénicas de poluentes incluem 
indústrias alimentares, têxteis, de papel, curtumes, 
produtos químicos, derivadas do petróleo, maquinaria 
e metalomecânicas básicas de ferro e aço, madeira, 
cerâmica e mosaicos, e ainda explorações minerais e 
esgotos urbanos (TEIXEIRA, 1994). 

Aveiro é a principal cidade da região lagunar, 
ligando-se a esta através de canais que a atravessam, 
que por sua vez estão conectados com o corpo principal 
da laguna através de eclusas. As margens do Canal do 
Cojo albergaram várias indústrias de cerâmica e vidro. 
Este canal serviu como via de comunicação entre esta 
área industrial e diversos pontos da laguna, tendo sido 
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também utilizado como local de descarga de materiais 
e resíduos resultantes do funcionamento das indústrias 
(MARTINS et al., 2010; Tabela 1). Outro polo 

industrial da cidade de Aveiro situou-se nas margens do 
Canal do Alboi onde existiu uma indústria metalúrgica 
(MARTINS et al., 2010; Tabela 1).

Tabela 1: Indústrias	mais	importantes	localizadas	na	cidade	de	Aveiro,	desde	o	final	do	século	XVIII	(adaptado	de	Martins	et 
al.,	2010).

A cidade era servida por uma rede antiga de esgotos 
que, na sua maior parte, escoava diretamente para 
o Canal das Pirâmides e para o Canal de São Roque. 
Nessa altura, os canais eram autênticos esgotos a céu 
aberto. Mas os problemas dos efluentes urbanos não se 
circunscrevem a Aveiro e aos seus canais. Na verdade, a 
Ria de Aveiro foi, no passado, o ponto terminal de todo 
o tipo de descargas poluentes, porque não existiam infra-
estruturas de tratamento e destino final. 

Ao redor da Ria de Aveiro, existem três importantes 
unidades industriais de dimensões consideráveis que 
tiveram ou ainda têm um efeito importante nas suas 
águas. A Nestlé, uma indústria alimentar, localizada 
em Avanca, libertou no passado efluentes para o rio 
Gonde, tendo causado assim um aumento da carência 
de oxigénio na água e variações de pH nos sedimentos 
deste rio (HALL, 1980). Os efluentes desta empresa 
foram canalizados desde 2009 para a ETAR de Estarreja. 
As outras duas são a fábrica de pasta de papel Portucel e 

o parque industrial de Estarreja. A Portucel situa-se em 
Cacia e lança os seus efluentes tratados no Rio Vouga. 
Esta era uma indústria altamente poluidora. No entanto, 
têm sido feitos grandes investimentos a fim de minimizar 
a poluição causada por esta unidade industrial. Esta 
empresa possui, atualmente, meios de tratamento das 
águas residuais e também um processo de captação das 
partículas lançadas pelas chaminés. O parque industrial 
de Estarreja envolve a produção de fertilizantes, soda, 
anilina e outros produtos diversos, descarregando os seus 
efluentes líquidos no esteiro de Estarreja. Existe ainda, 
uma indústria de produção de plásticos, cujos efluentes 
são enviados para o Canal de Ovar (PEREIRA et al., 
2005; HALL et al., 1987). 

A indústria de soda cáustica (Unitec) instalada 
no complexo Industrial de Estarreja foi responsável 
pela contaminação por mercúrio na zona do Canal da 
Murtosa. Estima-se que durante as décadas de 50 até 
o final dos anos 90, cerca de 27 toneladas de mercúrio 
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tenham sido lançadas na Ria de Aveiro, a partir do Esteiro 
de Estarreja, e que aproximadamente 74% deste esteja 
confinado no Largo do Laranjo (PEREIRA et al., 1998; 
NUNES et al., 2007). A fim de sanar este problema 
foram tomadas medidas de mitigação, inicialmente 
através de uma estação de tratamento de águas residuais 
da indústria (PEREIRA et al., 1997) e mais tarde com a 
mudança do processo industrial, que permitiu eliminar 
o recurso a elétrodos de mercúrio, a principal fonte de 
contaminação (OSPAR, 2010; PEREIRA et al., 2009). 
Embora a fábrica de produção de soda cáustica tenha 
mudado o processo de produção em 1994 e terminado 
completamente o uso de mercúrio em 2002 (OSPAR 
COMMISSION, 2010), existem indicações de que 
este contaminante ainda permanece no meio ambiente 
(PEREIRA et al., 2009; REIS et al., 2009).

De acordo com várias pesquisas, a poluição torna-se 
uma questão ainda mais importante, porque até 1975 os 
efluentes líquidos produzidos pelas unidades industriais 
do complexo químico de Estarreja foram despejados di-
retamente em vários cursos de água que cruzam campos 
agrícolas (REIS et al., 2009). Estes efluentes continham 
muitos tipos diferentes de contaminantes, incluindo  
mercúrio, que poderá ter atingido as culturas e, conse-
quentemente, animais e seres humanos através da cadeia 
alimentar. Somando-se a isso, os sedimentos contamina-
dos da Ria têm sido dragados ao longo dos anos, e a lama 
resultante foi muitas vezes distribuída pelos campos que 
são usados intensivamente para fins agrícolas e para pro-
duzir alimentos para o gado. Os níveis de mercúrio en-
contrados na vegetação evidenciaram a contaminação de 
plantas em áreas ao redor da zona industrial (PEREIRA 
et al., 2005). Além disso, durante períodos intensos de 
precipitação combinada com marés vivas, a Ria trans-
borda alagando os campos em redor (REIS et al., 2009).

As preocupações com a saúde pública e com o 
equilíbrio deste ecossistema têm dado lugar também a um 
número significativo de estudos sobre a contaminação 
ambiental por mercúrio, na Ria de Aveiro, e do seu 
impacto nas comunidades biológicas (PEREIRA et al., 
1997, PEREIRA et al., 1998, RAMALHOSA et al., 
2001). A título de exemplo referem-se os trabalhos de 
Lucas et al. (1986) que detetaram níveis elevados de 
mercúrio em várias espécies de peixes, nomeadamente 
linguado (Platichthys flesus, 5,6 mg kg-1), enguia 
(Anguilla anguilla, 1,63 mg kg-1) e robalo (Dicentrarchus 
labrax, 0,92 mg kg-1), acima da legislação nacional para 

o consumo humano (0.5 mg kg-1). Cerca de uma década 
mais tarde, Abreu et al. (2000) reportaram níveis de 0.03-
1.7 mg kg-1 em músculo de robalo, indicativos de que 
os níveis de bioacumulação deste metal em organismos 
vivos da Ria continuaram a ocorrer e mantiveram-
se preocupantes apesar das medidas de mitigação 
levadas a efeito. Foram também efetuados estudos 
sobre plantas (VÁLEGA et al., 2008), comunidades 
planctônicas (MONTERROSO et al., 2003) e aves 
aquáticas (TAVARES et al., 2008, Tavares et al., 2005). 
COELHO et al. (2011) constataram a ocorrência de 
fenômenos de biomagnificação de Hg em organismos 
associados a outros através de relações tróficas nesta 
laguna. Os seus resultados permitiram constatar que a 
ameijoa (Scrobicularia plana, vulgarmente conhecida 
por lambujinha e usada como alimento) acumula 
mercúrio ao longo de toda a vida, estando a taxa de 
acumulação associada aos níveis de contaminante na 
matéria particulada em suspensão. 

Dada a situação, tem sido uma preocupação das 
autarquias em redor da laguna recuperar e preservar da 
qualidade ambiental deste sistema. Com esta finalidade 
foi construído o Sistema Multimunicipal de Recolha, 
Tratamento e Rejeição dos Efluentes Líquidos (SIMRIA), 
na área da Ria de Aveiro para receber e tratar as águas 
residuais urbanas e também os efluentes industriais. 
Assim, após tratamento de nível secundário, o efluente 
é descarregado no mar por um exutor submarino, que 
descarrega a cerca de 3 km ao largo, da praia de S. Jacinto.

O funcionamento do SIMRIA melhorou 
consideravelmente a qualidade da água, na Ria de 
Aveiro, esperando-se que tenha vindo a reduzir também 
os problemas de contaminação dos sedimentos. Esta 
questão tem vindo a ser estudada há alguns anos 
por diversas entidades públicas, nomeadamente pelo 
Instituto Hidrográfico (PALMA et al., 2011) e por 
diversos investigadores da Universidade de Aveiro. 

Pastorinho et al. (2012) publicaram recentemente 
um trabalho sobre a distribuição de Cr, Cu, Zn, Cd e Pb 
em sedimentos recolhidos em 34 locais da Ria de Aveiro. 
Com base no cálculo de fatores de enriquecimento 
estes autores concluíram que existem alguns locais 
contaminados por metais pesados, sendo o Zn o maior 
poluente deste sistema.

Com este estudo pretende-se efetuar uma 
análise mais abrangente, incluindo dados texturais, 
mineralógicos e geoquímicos de sedimentos recolhidos 
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em maior número de locais (Figura 1). Assim, para além 
dos elementos químicos analisados por Pastorinho et al. 
(2012) também se estima o estado de contaminação por 
As, Cd, Co, Hg e Ni dos sedimentos da Ria de Aveiro e, 
à semelhança de Rubio et al. (2011), também se reflete 
sobre possíveis fatores que condicionam a incorporação 
de elementos traço no ambiente sedimentar desta laguna.

2.	Materiais	e	Métodos

Este trabalho baseia-se no estudo de sedimentos su-
perficiais recolhidos em 116 locais com o recurso a uma 
draga do tipo Petit-Ponar adaptada, ou seja aberta na sua 
extremidade superior, de forma a operar de modo seme-
lhante a um box-corer. Em cada local de amostragem, 
foram recolhidos os primeiros dois centímetros de sedi-
mento superficial com uma espátula. Os sedimentos re-
colhidos destinaram-se a análises texturais, geoquímicas 
e mineralógicas. Os locais de amostragem foram georre-
ferenciados com um Global Positioning System (GPS). A 
profundidade da coluna de água foi determinada com 
um ecobatímetro. Em cada local de amostragem foram 
efetuadas medições e registos de temperatura e de salini-
dade, na água, e de pH e Eh, no sedimento.

Em laboratório as amostras recolhidas foram secas 
na estufa a uma temperatura de cerca de 45ºC, durante 
cerca de 72h. Depois de secas, as amostras foram homo-
geneizadas e quarteadas, tendo-se reservado uma porção 
de sedimento de cerca de 150 g (para lamas) e 250 g 
(para areia). Registou-se rigorosamente o peso seco da 
porção inicial de sedimento. Em seguida, crivou-se a 
amostra por via húmida, com água destilada através de 
uma peneira com abertura de malha de 63 µm e reser-
varam-se as frações sedimentares >63 µm e <63 µm que 
foram posteriormente secas na estufa e pesadas. Por fim, 
efetuou-se a crivagem por via seca da fração >63 µm, 
seguindo-se a metodologia clássica. Determinou-se a 
média granulométrica do sedimento com base no méto-
do de Folk e Ward (1957).

Os teores de matéria orgânica total, apresentados 
em percentagem do peso seco, foram determinados por 
perda por ignição segundo o método de Oliver et al. 
(2001).

A fração <63 µm foi usada na análise mineralógica, 
com o recurso a aplicação de técnicas de Difração de 
Raios X, descritas por Martins et al. (2007), e na análise 
geoquímica do sedimento, efetuada em Acme Analytical 

Laboratories (Vancouver) Ltd., Canadá. A concentração 
dos elementos químicos, Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 
Ni, Pb e Zn foi efetuada por ICP-MS, após a digestão 
total do sedimento com quatro ácidos (HClO4

–HNO
3
–

HCl–HF). Foi também determinada a concentração de 
Hg, em 79 locais. Para o efeito, os sedimentos foram 
lixiviados com 0,1 M de pirofosfato de sódio, com o 
objetivo de extrair elementos adsorvidos pela matéria 
orgânica, tendo-se analisado o extrato com um ICP-MS.

Para interpretar e avaliar o estado de contaminação 
por metais pesados nos sedimentos dos locais estudados, 
em As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn foram aplicados 
dois índices: o fator de enriquecimento (EF) e o índice 
de carga poluente (PLI). 

O fator de enriquecimento (EF) é uma ferramenta 
útil para avaliar o grau de contaminação por metais 
de origem antropogénica (NOLTING et al., 1999). A 
concentração de cada metal é normalizada utilizando-
se um elemento químico conservador, tendo sido para 
o efeito selecionado o Al. Este índice é calculado pela 
equação seguinte:

EF = [Me]/[Al] 
amostra

/[Me]/[Al]
background

onde [Me]/[Al]
amostra

 é a taxa de concentração de cada 
metal na amostra e [Me]/[Al]

background é o
 valor natural de 

fundo de sedimentos não contaminados. Foram tomados 
como referência valores naturais de fundo, concentrações 
médias de Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn em 
sedimentos oceânicos não contaminados (no Depósito 
Lamoso da Galiza, dados não publicados). O valor de EF 
igual a 1 indica uma origem predominantemente natural 
para o elemento químico no sedimento, enquanto que 
valores mais elevados indicam enriquecimento devido 
ou a causas naturais ou a influência antrópica. Os 
valores de EF <1 podem refletir remobilização e perda 
do elemento químico, ou sobrestimação dos valores de 
referência (MIL-HOMENS et al., 2006). Podem ser 
considerados cinco graus de enriquecimento (SUTHER-
LAND, 2000) em que valores de: EF entre 1-2 indicam 
enriquecimento baixo, entre 2-5 enriquecimento 
moderado, entre 5-20 enriquecimento significativo, 
entre 20-40 enriquecimento muito elevado, e >40 
enriquecimento extremamente elevado.

O índice de carga de poluente (PLI) proposto por 
Tomlinson et al. (1980) foi também utilizado para avaliar 
os efeitos da contaminação total de As, Cd, Co, Cr, Cu, 
Ni, Pb e Zn em cada local estudado. O PLI permite 
comparar a concentração de um dado elemento presente 
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no ambiente com o esperado, ou seja quando se excluem 
as contribuições antropogénicas. O PLI é calculado 
através das equações 1 e 2 e é baseado nas concentrações 
totais dos elementos em cada local estudado:

CF=                         (1) 

PLI=                                          (2)
A equação 1 determina o fator de concentração 

(CF) de cada metal em relação ao valor de fundo no 
sedimento, onde C

metal é
 a concentração do elemento 

em cada amostra e C
background

 é a concentração de fundo 
(em sedimentos não contaminados) do elemento 
químico. Quando os valores de PLI são inferiores a 
1, pode considerar-se que não há contaminação por 
metais, podendo classificar-se como contaminados os 
sedimentos com valores de PLI superiores a 1.

As diretrizes estabelecidas para avaliar da qualidade 
do sedimento (SQGs – “sediment quality guidelines”), 
desenvolvidas pela NOAA, EUA, são também úteis 
para a avaliação de variações espaciais de contaminação 
dos sedimentos e para a classificação do estado de 
contaminação dos sedimentos (LONG et al., 1995; 
MACDONALD et al., 2000). De acordo com estes 
autores, as concentrações de elementos químicos 
correspondentes aos percentis 10 e 50 dos efeitos 
biológicos adversos foram designados efeitos de baixa 
gama de toxicidade (ERL) e efeitos de gama média de 
toxicidade (ERM), respetivamente. Uma comparação 

Cmetal
cbacground

n   (CF1xCF2x ... xCFn)

dos valores indicativos dos SQGs com os nossos dados foi 
utilizada para avaliar possíveis consequências biológicas 
dos níveis de metais nas áreas de estudo.

A fim de serem identificados padrões idênticos de 
distribuição das variáveis em análise alguns dos resultados 
obtidos foram normalizados em torno da média e do 
desvio padrão Z= X-µ/σ (X valor a normalizar, µ -média, 
σ – desvio padrão) e submetidos a uma análise de 
classificação em modo Q, tendo-se usado uma matriz de 
correlação com base no coeficiente de 1-r de Pearson e 
para aglomeração o método das ligações completas.

3.	Resultados

Os valores máximos, mínimos, médios e o 
desvio padrão dos parâmetros ambientais, e dos dados 
granulométricos, mineralógicos e geoquímicos (matéria 
orgânica e concentrações dos elementos químicos) e 
do índice de carga poluente (PLI), analisados neste 
trabalho, foram incluídos na Tabela 2. Nesta análise de 
classificação não foram incluídas as frações sedimentares 
500-1000 µm e >1000 µm por apresentarem correlações 
positivas significativas com a fração 250-500 µm, a mais 
representativa. Não se representou também a fração 
125-250 µm, por estar positivamente correlacionada 
com a fração 63-125 µm. Esta opção foi adotada a fim 
de se evitar a formação de grupos com variáveis que estão 
claramente relacionadas e condicionadas sobretudo pelo 
tamanho do grão dos sedimentos (RUBIO et al., 2001).

Tabela 2:	Valores	máximos,	mínimos,	médios	e	desvio	padrão	das	variáveis	analisadas	neste	trabalho.	onde:	Prof	:profundidade	
(m);	Temp:	temperatura	(°C);	Sal;	salinidade	(ups)
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Tabela 2:	Valores	máximos,	mínimos,	médios	e	desvio	padrão	das	variáveis	analisadas	neste	trabalho.	onde:	Prof	:profundidade	
(m);	Temp:	temperatura	(°C);	Sal;	salinidade	(ups).	(continuação)

A análise de classificação aplicada aos dados granulo-
métricos, mineralógicos e geoquímicos reúne as variáveis 
em três grupos principais (Figura 2): o grupo I inclui a 
percentagem de finos (<63 µm) e de areia muito fina (63-
125 µm), os teores de matéria orgânica total, minerais 
como os filossilicatos e a pirita, e elementos químicos 

como o Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, e Zn, e o PLI; o 
grupo II é constituído por anidrita, anatase, plagióclasio, 
calcita, siderita, dolomita, valores de Eh e teores de Pb; o 
grupo III integra variáveis como a profundidade, salini-
dade, pH, dimensão média do sedimento,  areia média 
(250-500 µm), quartzo e feldspato potássico.

Figura 2:	 Dendrograma	
aplicado	 aos	 dados	 gra-
nulométricos,	mineraló-
gicos	e	geoquímicos	(te-
ores	 de	 matéria	 orgâni-
ca,	 e	 concentração	 total	
de	 elementos	 químicos	
no	 sedimento)	 agrupa	
as	variáveis	em	três	gru-
pos	 principais.	 Legenda	
da	Figura:	Finos	 (fração	
granulométrica	<63µm);	
MoT	–	matéria	orgâni-
ca	total;	Fil	–	filossilica-
tos;	Pir	–	pirita;	63-125	
µm	 (areia	 muito	 fina);	
Dolom	 –	 dolomita;	 Sid	
–	 siderita;	 Plag	 –	 pla-
gioclásio;	Calc	–	calcita;	
Anat	 -	 anatase;	 Anid	 -	
anidrita;	DMS	-	dimen-
são	média	do	sedimento;	
500-250	 µm	 (areia	 mé-
dia);	 Flds	 K	 -	 feldspato	
potássico;	 qtz	 –	 quart-
zo;	Prof	–	profundidade;	
Sal	–	salinidade.
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Os sedimentos estudados variam desde areias cas-
calhentas a lodos, correspondendo as amostras mais 
finas a 50% do total. A distribuição da DMS (Figura 
3a) mostra que os sedimentos de maior granulometria 
foram recolhidos, em geral, na zona da embocadura ou 
nos canais mais próximos desta, onde as profundidades 
são maiores e as salinidades mais próximas da oceânica, 
como sugere também a associação de variáveis do gru-
po III (Figura 2). Nos sedimentos mais grosseiros desta 
zona, o quartzo é um dos constituintes principais, sendo 
o ambiente sedimentar caracterizado por possuir valores 
de pH genericamente mais elevados (grupo III; Fig. 2). 
Os carbonatos (calcita, dolomita e siderita) e os teores 

mais elevados de Ca ocorrem, essencialmente, em areias 
lodosas ou lodos arenosos, possuindo também maiores 
proporções de outros minerais, como por exemplo, ana-
tase, anidrita e plagióclasio (grupo II; Figura 2). As áreas 
de sedimento arenoso estão também associadas a valores 
de Eh mais elevados. Os sedimentos mais finos (Figura 
3a) são em geral mais ricos em filossilicatos (também in-
dicado pelas concentrações elevadas de Al), pirita, MOT 
e em vários elementos químicos, nomeadamente Al, As, 
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, e Zn, os quais contribuem para 
o aumento dos valores de PLI (variáveis do grupo I; Fig-
ura 2). Os valores de PLI (Tabela 2) apresentam-se no 
mapa de distribuição incluído na Figura 3b.

Figura 3:	Mapas	de	distribuição	dos	seguintes	dados:	a)	dimensão	média	do	sedimento	(DMS,	em	µm);	b)	 índice	de	carga	
poluente	(PLI).

O zinco é o metal traço considerado tóxico que 
atinge concentrações mais elevadas (4-662 mg kg-1) nos 
locais estudados, seguido pelo Pb (7-434 mg kg-1), As 
(0,3-119 mg kg-1), Cu (0,03-96 mg kg-1) e Cr (0,04-
78 mg kg-1). Os mapas de distribuição destes elementos 
traço, incluídos na Figura 4, evidenciam áreas de maior 
enriquecimento nestes metais. As concentrações de Cd, 
Co e Ni, são significativamente mais baixas do que 
Zn, Pb, As, Cu e Cr, nos locais estudados (Tabela 2). 
Os sedimentos da zona 3 (Canal da Murtosa) possuem 
concentrações relativamente elevadas de Hg (Figura 5).

A matriz de correlação de Pearson entre os 
elementos químicos analisados foi incluída na Tabela 

3. Todos os metais apresentam correlações positivas e 
significativas uns com os outros exceto o Ca, indicando 
que têm, em grande parte, uma origem comum. Os 
metais têm correlações positivas significativas com a 
matéria orgânica (exceto o Ca) e, na sua maioria, com a 
fração fina dos sedimentos.

A variação dos fatores de enriquecimento (EF) de 
As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb e encontram-se representados 
na Figura 6. O Pb é o metal que apresenta valores de EF 
mais acentuados (max. 21; valor não incluído na Figura 
6), seguindo-se-lhe por ordem decrescente o Zn (max. 
11), Cd (max. 10), As (max. 7), Cu (max. 7), Co (max. 
2), Cr (max. 2), Ni (max. 2) e Hg (max. 0.6).
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Figura 4:	Mapas	de	distribuição	das	concentrações	(mg	Kg	-1)	de:	a)	Zn;	b)	Pb;	c)	As	e;	d)	Cu.

Figura 5:	Mapa	de	distribuição	
das	concentrações	de	Hg	(µg.
Kg-1).
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Tabela 3:	Correlações	de	Pearson	das	concentrações	dos	metais	nos	sedimentos.	As	correlações	significativas	(p	<0,01),	estão	
assinaladas	a	bold.

Número de locais (num total de 116) cujos 
sedimentos se encontram incluídos em cada uma 
das categorias consideradas para os fatores de 
enriquecimento (EF) encontram-se indicados na Tabela 
4. Os resultados desta tabela mostram que a maioria dos 

Figura 6:	Diagramas	representativos	da	variação	dos	fatores	de	enriquecimento	(EF)	de	As,	Cu,	
Pb,	Zn,	Cd,	Co,	Cr	e	ni.	

locais estudados não estão poluídos ou têm um baixo 
enriquecimento em metais; porém um grande número 
de locais apresenta um enriquecimento moderado 
em alguns metais e alguns sítios possuem mesmo um 
enriquecimento significativo. 
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Tabela 4;	número	de	locais	(num	total	de	116)	cujos	sedimentos	se	encontram	incluídos	em	cada	uma	das	categorias	consideradas	
para	os	fatores	de	enriquecimento	(EF)	das	concentrações	totais	dos	metais	estudados.	

Tabela 5:	Percentagem	de	locais	cujas	concentrações	de	metais	podem	causar	em	organismos	
vivos	efeitos:	reduzidos	de	toxicidade	(<ERL);	efeitos	prováveis	de	toxicidade	(ERL	a	ERM)	
ou	maior	risco	de	toxicidade	(>ERM),	de	acordo	com	as	diretrizes	estabelecidas	para	avaliar	
da	qualidade	do	sedimento	(SqGs	-	Sediment	quality	Guidelines),	de	acordo	com	Long	et al.	
(1995)	para	metais	traço	(mg	kg-1,	de	peso	seco).	

A percentagem de locais cujas concentrações de 
metais nos sedimentos têm: i) reduzida probabilidade de 
causarem toxicidade (<ERL), ii) alguma probabilidade 
de causarem toxicidade (ERL a ERM), ou iii) maior 
probabilidade de causarem toxicidade (>ERM), segundo 
as diretrizes estabelecidas para avaliar da qualidade do 

sedimento (SQGs; de acordo com Long et al., 1995), 
foram incluídos na Tabela 5. Esta tabela mostra que a 
percentagem de locais cujas concentrações de metais 
podem causar efeitos prováveis de toxicidade (ERL 
a ERM) ou maior risco de toxicidade (>ERM), em 
organismos vivos, é considerável.

4.	Discussão

A Ria de Aveiro é uma região onde ocorrem variações 
muito acentuadas nos valores de alguns parâmetros físico-
químicos, quer na coluna de água (como a temperatura e 
a salinidade) como nos sedimentos, como evidenciam os 
resultados obtidos neste estudo. Estes são condicionados 

pela maré e pelas descargas de água doce de origem fluvial, 
especialmente dos Rios Vouga e Antuã, mas também de 
outros rios menores. O aquecimento pela radiação solar 
é também importante no estabelecimento dos padrões 
termohalinos, especialmente nas áreas pouco profundas 
características das cabeceiras dos canais e nas zonas de 
sapal (DIAS et al., 2011). 
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Os resultados obtidos mostram que existem também 
nesta laguna mudanças consideráveis na granulometria e 
composição dos sedimentos (mineralógica e geoquímica), 
assim como mudanças espaciais consideráveis nos valores 
de pH e no potencial redox do sedimento o que reflete 
alterações significativas nas condições hidrodinâmicas.

A dinâmica sedimentar na Ria de Aveiro depende 
das correntes de maré, da descarga fluvial, do vento 
(LOPES e DIAS, 2011), da configuração dos canais, 
assim como da sua topografia de fundo e de aspetos 
morfológicos locais. As zonas de erosão efetiva estão 
localizadas nos canais onde a velocidade das correntes 
é maior, as quais induzem uma elevada tensão de atrito 
no fundo, responsável pela resuspensão de sedimentos 
(PLECHA et al., 2010). Estas condições refletem-se 
na granulometria de maior dimensão e na composição 
química e mineralógica dos sedimentos de fundo, nas 
áreas mais hidrodinâmicas (MARTINS et al., 2011), 
havendo tendência para a ocorrência de sedimentos 
constituídos essencialmente por quartzo e feldspatos, 
incluindo também em alguns locais elevada proporção de 
carbonatos biogênicos devido à acumulação de conchas 
de bivalves resultantes de culturas de mexilhões e outros 
moluscos que têm lugar em alguns locais (Figuras 2, 3a). 
Em contrapartida, a depositação de sedimentos tende a 
ocorrer em áreas pouco profundas, mas sobretudo nas 
zonas mais internas e confinadas da Ria ou em áreas 
portuárias, rodeadas por estruturas de engenharia, onde 
se acumulam, em geral, sedimentos mais finos, ricos em 
filossilicatos e em matéria orgânica (Figura 2, grupo I). 
A pirita, presente nestas zonas, é uma consequência dos 
processos de degradação de matéria orgânica com redução 
drástica das condições de oxigenação dos sedimentos 
(revelados por valores muito negativos de Eh). 

4.1	 Avaliação	 do	 estado	 de	 contaminação	 por	
metais
Os valores de PLI são superiores a 1 em 70 

amostras o que poderá significar que, em 60% dos 
locais estudados, existe contaminação. Os valores de 
PLI têm correlações negativas significativas com a 
dimensão média do sedimento, com a profundidade e 
a salinidade e correlações positivas significativas com 
a matéria orgânica e a fração fina do sedimento. Estes 
resultados significam que as correntes de maré geram um 
forte efeito de dispersão e redistribuição de sedimentos 
controlando também a sua acumulação e por isso 

também a concentração de metais. 
A partir do mapa de distribuição dos valores de 

PLI (Figura 3b) pode concluir-se que as zonas de maior 
enriquecimento de metais se situam essencialmente no 
Canal da Murtosa (zona 3), a norte do Canal de Ovar 
(zona 1), no Largo da Coroa (zona 10) e nos Canais da 
Cidade de Aveiro (zona 6), existindo um enriquecimento 
intermédio na zona portuária situada próxima da 
embocadura (zona 9) e no Canal do Espinheiro (zona 4).

O Canal de Ovar (zona 1), o Largo da Coroa 
(zona 10), o Canal da Murtosa (zona 3) e o Canal do 
Espinheiro (zona 4) estão associados a contribuição da 
rede hidrográfica, como por exemplo a ribeira de Caster e 
os Rios Gonde, Fontela, Antuã e Vouga (Figura 1), o que 
explica as correlações negativas significativas do PLI e da 
salinidade. Estes resultados sugerem uma forte influência 
dos rios no transporte e introdução de sedimentos 
contaminados na laguna os quais tendem a depositar-
se sobretudo em zonas internas da Ria, confinadas, ou 
seja, onde a ação das correntes de maré é mais fraca e em 
locais de baixa profundidade. Em contraste, nas zonas 
mais hidrodinâmicas próximo da embocadura, o efeito 
de dispersão causado pelas correntes é mais acentuado. 

O Pb é o elemento que apresenta valores de 
enriquecimento mais acentuados, neste sistema, porém 
os valores de enriquecimento máximo apenas ocorrem 
pontualmente (Tabela 4). Existe um enriquecimento 
moderado a significativo de As, Cd, Cu e Zn em 
alguns locais, sendo o enriquecimento em Zn e Cu 
mais comum e ocorrendo nos principais canais da Ria 
de Aveiro, exceto no canal de Ílhavo, que parece ser o 
menos contaminado.

A análise da tabela 5, em que os nossos dados 
são comparados com as diretrizes estabelecidas para 
avaliar da qualidade do sedimento (SQGs, de acordo 
com LONG et al., 1995), revela que as situações mais 
graves de toxicidade poderão ser causadas pelo Zn, As 
e Pb. Em alguns locais, as concentrações de Ni, Cu, Hg 
e Cd podem também causar efeitos tóxicos. As zonas 
mais problemáticas incluem para o: Zn, a área norte do 
Canal de Ovar (zona 1), o Largo da Coroa (zona 10), a 
zona interna do Canal da Murtosa, sobretudo o Largo 
do Laranjo e canais adjacentes (zona 3) e ainda alguns 
canais da Cidade de Aveiro (zona 6); Pb, alguns canais da 
Cidade de Aveiro (zona 6), o Canal do Espinheiro (zona 
4) e a Zona Portuária (zona 9); As, a zona interna do 
Canal da Murtosa, sobretudo o Largo do Laranjo e canais 
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adjacentes (zona 3); Cu, os pequenos canais associados 
ao Canal da Murtosa, canais da cidade de Aveiro, o Porto 
de Salreu, extremo norte do Canal de Ovar e o Largo da 
Coroa; Cd, o Porto de Salreu, o Largo da Coroa e canais 
que desembocam no Canal da Murtosa.

O presente trabalho assinala a zona do Canal da 
Murtosa, nomeadamente o Largo do Laranjo e canais 
adjacentes, como uma das zonas mais problemáticas 
onde os sedimentos se encontram contaminados por Zn, 
Pb, As, Hg, Cu, Ni e Cd, com níveis de contaminação 
capazes de causar efeitos de toxicidade aos organismos 
vivos. Estes contaminantes poderão ter tido origem, 
em grande parte, em efluentes de unidades fabris do 
Complexo Industrial de Estarreja, que contribuíram 
durante décadas, com descargas ricas em diversos metais 
pesados (PEREIRA et al., 2009). O efeito combinado 
teve como consequência a entrada na laguna de poluentes 
através do Largo do Laranjo, onde ocorre regularmente 
pesca e apanha de moluscos, tanto para consumo próprio 
como para venda nos mercados locais (LUCAS et al., 
1986; ABREU et al., 2000; COELHO et al., 2011). 

As atividades industriais que têm lugar ao longo 
das margens de rios e ribeiras e o efeito de confinamento 
em zonas como o extremo N do Canal de Ovar, o Largo 
da Coroa e o Porto de Salreu, poderá justificar também 
a presença de teores elevados de metais nessas áreas. Na 
cidade de Aveiro as concentrações elevadas de metais 
resultaram sobretudo da sua atividade industrial no 
passado (MARTINS et al., 2010; Tabela 1).

5.	Conclusão

Os resultados obtidos permitem concluir que 
existem várias zonas poluídas na Ria de Aveiro, que 
se localizam em áreas confinadas sob forte influência 
antrópica. É o caso do extremo N do Canal de Ovar, 
o Largo da Coroa, o Porto de Salreu, canais da Cidade 
de Aveiro, e o Canal da Murtosa. Na zona mais interna 
do Canal da Murtosa, o Largo do Laranjo e esteiros 
associados, os sedimentos encontram-se poluídos 
por metais como o Zn, Pb, As, Hg, Cu, Ni e Cd. A 
possibilidade de ocorrerem processos de bioacumulação 
e biomagnificação através das cadeias alimentares, 
permite identificar esta área como sendo de grande 
risco ecológico. Esse risco é tanto maior uma vez que 
as populações ribeirinhas pescam e apanham moluscos 
nesta área.
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